DODATEK č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2019-0853/OR ze dne 18. 10. 2019
„VZ – Rekonstrukce ul. Bezručova – úsek č. X. 5“
Smluvní strany
Objednatel:
Sídlo:
Statutární zástupce:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Statutární město Děčín
Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5,
405 38 Děčín IV-Podmokly
Jaroslav Hrouda, pověřen výkonem pravomoci
primátora města
00261238
CZ00261238
Česká spořitelna Praha
921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“
a
Zhotovitel:
Sídlo:
Statutární zástupce:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

SaM silnice a mosty Děčín a.s.
Oblouková 416/39, 405 02 Děčín I
Ladislav Kudr, místopředseda představenstva
25042751
CZ25042751
Komerční banka a. s.
Česká spořitelna a. s.
2572360297/0100, 2654920227/0100, 345172/800

v dalším textu dodatku uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen
„smluvní strany“.
I.
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 18.10.2019 smlouvu o provedení díla s číslem objednatele
2019-0853/OR kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavbu Rekonstrukce
ul. Bezručova – úsek č. X. 5.
2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání
veřejných zakázek v platném znění (dále jen ZZVZ).
3. Podrobný popis změn závazku ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze
tohoto dodatku společně s vyčíslením jednotlivých položek.
II.
Předmět dodatku
1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce a naopak se z něho
vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z přílohy dodatku.
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2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na změně ceny díla, která se navyšuje
o částku 14 342,65 Kč bez DPH.
3. Celkový přehled změny ceny díla
Cena díla dle smlouvy Kč bez DPH

5 885 515,31

Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy
v Kč bez DPH dle dodatku č. 1

6 409 021,93

Cena méněprací dodatku č. 2

150 896,30

Cena víceprací dodatku č. 2

165 238,95

Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy a
odečtení ceny méněprací v Kč bez DPH

6 423 364,58

III.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčená.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
• Příloha č. 1 - Změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ s odůvodněním
• Příloha č. 2 - Položkový soupis prací těchto prací
3. Dodatek byl schválen usnesením č. RM 20 12 36 02 ze dne 23.06.2020.
V Děčíně dne

..........................................................
Jaroslav Hrouda

.............................................................
Ladislav Kudr

pověřen výkonem pravomoci primátora města

předseda představenstva
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Příloha č. 1
Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a cenu změn
závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Rekonstrukce ul. Bezručova – úsek č. X. 5“, která byla
administrována a zadána statutárním městem Děčín.
V rámci realizace stavby bude nutno provést změny v technickém řešení stavby. Tyto změny nemění
celkovou povahu veřejné zakázky.
Změny závazku dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ.
č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

název
méněpráce
Napojení svodů na lapače střešních splavenin
0,00
Kovové konstrukce u stromů
0,00
Odvodňovací žlab ve vchodu č. p. 933
0,00
Obrubník ve vjezdu č. p. 90
0,00
Změna obrusné vrstvy
97 705,50
Úprava napojení na ul. Čs. Legií
12 580,00
Úprava napojení na ul. Prokopa Holého
0,00
Metropolitní síť – průraz do ZŠ
0,00
Úprava sklepního okénka č. p. 87
0,00
Izolace budov – nopová folie
4 194,00
Nerealizace kanal. šachty a lapačů střešních splavenin 26 500,00
Dopravní značení
9 916,80
celkem
150 896,30

vícepráce
4 100,00
30 000,00
8 809,00
3 629,45
86 644,50
13 379,00
11 180,00
2 815,00
650,00
0,00
0,00
4 032,00
165 238,95

Odůvodnění změn jednotlivých položek (pod příslušnými pořadovými čísly):
1. U nově budovaných komunikací dochází v souladu s projektovou dokumentací ke změně jejich
nivelety. Tato stavební úprava vyvolává nutnost změny napojení svodů na stávající lapače
střešních splavenin, které nebyly zahrnuty v projektové dokumentaci.
2. Oceněný položkový soupis prací, který tvoří přílohu smlouvy o dílo neobsahuje kompletní počet
kovových konstrukcí ke stromům. Počet uvedený ve smlouvě je nutné o dva kusy, pro funkčnost
ochrany stromů, doplnit.
3. Vzhledem ke změně nivelety (viz bod 1) musí být proveden odvodňovací žlab, aby nedocházelo
zatékáním povrchových vod z komunikací, vlivem stavby města k poškození objektu č. p. 933
Podmokly. Projektová dokumentace toto neřešila.
4. Projektová dokumentace neřešila napojení vjezdu do dvora objektu č. p. 90 Podmokly bude pro
zpevnění nově budovaného chodníkového tělesa tento vjezd upraven včetně osazení
kamenného obrubníku.
5. Projektantem navržená obrusná vrstva je těžko ručně bez vad proveditelná. Z důvodu nutné ruční
pokládky obrusné vrstvy v místě napojení ul. Bezručova a ul. Čs. Legií (oblouky) je odsouhlasená
změna, kdy bude původně navržená obrusná asfaltová vrstva z MASTIXU MODIFIK: SMA 11+,
11S tl. 40 mm změněna na ASFALTOVÝ BETON ACO 11 (ABS) tř. I tl. 40 mm.
6. Projektová dokumentace byla tvořena před provedením stavby kanalizace, vodovodu a
plynovodu. Původní technické řešení napojení na ul. Čs. Legií nelze dle PD realizovat. Pro
funkční odvodnění komunikace musí dojít k úpravě pomocí nově osazené uliční vpusti včetně
napojení na kanalizaci.
7. Stavební úprava komunikací (žulové obrubníky) v ul. Bezručova se napojuje na komunikace v ul.
Prokopa Holého, toto napojení nelze provést dle projektové dokumentace a bude upraveno.
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8. Na žádost zástupců odboru provozní organizační bude proveden průraz do objektu základní školy
v ul. Bezručova včetně zavedení chráničky metropolitní sítě pro budoucí napojení objektu. Tato
úprava nebyla v projektové dokumentaci zahrnuta.
9. Změna nivelety komunikací (viz pol. 1 a 3) si vyžádá úpravu 1 ks sklepního okénka u objektu
č. p. 87 Podmokly.
10. Nebude realizována v projektové dokumentaci navržená nopová folie, která měla být provedena
na výšku nových konstrukčních vrstev po obvodu bytových domů.
11. Nebude realizováno zřízení kanalizační šachty a výměna 2 kusů lapačů střešních splavenin.
12. Na základě místního šetření za účasti zástupce Policie ČR vznikla potřeba nutných úprav
(nad rámec projektové dokumentace) vodorovného a svislého dopravního značení
v ul. Bezručova a v ul. Čs. Legií.

Souhrnný přehled
Cena dle odst. 6 § 222 ZZVZ
Celkový cenový nárůst v Kč bez DPH

méněpráce
Vícepráce
-150 896,30
165 238,95
14 342,65 Kč bez DPH
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